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MOKSLO IR MOKYMO MEDŽIOKLĖS PLOTŲ NAUDOJIMO IR TVARKYMO 
TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Mokslo ir mokymo medžioklės plotų naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašas (toliau – 

Tvarkos aprašas) reglamentuoja mokslo ir mokymo medžioklės plotų naudojimą ir tvarkymą. 
2. Mokslo ir mokymo medžioklės plotai – biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigų 

naudojami medžioklės plotai, kuriuose vykdomi laukinės gyvūnijos, jos gyvenamosios aplinkos ir 
medžioklės moksliniai tyrimai, studentų, medžiotojų arba siekiančių jais tapti asmenų mokymas. 

 
II. MOKSLO IR MOKYMO MEDŽIOKLĖS PLOTŲ PASKIRTIS, ŠIŲ PLOTŲ  

NAUDOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

3. Mokslo ir mokymo medžioklės plotai skirti: 
3.1. laukinės gyvūnijos, jos gyvenamosios aplinkos ir medžioklės moksliniams tyrimams 

atlikti, studentų, medžiotojų arba siekiančių jais tapti asmenų mokymui, visuomenės švietimui; 
3.2. medžiojamosios faunos gausumo stebėsenai (monitoringui) vykdyti; 
3.3. naujoms medžioklės plotų apsaugos, faunos priežiūros, populiacijų gausos reguliavimo 

priemonėms bei metodams kurti ir pritaikyti praktikoje. 
4. Mokslo ir mokymo medžioklės plotų naudotojai turi teisę: 
4.1. mokslo ir mokymo medžioklės plotuose reguliuoti medžiojamųjų gyvūnų populiacijų 

gausumą, gerinti medžiojamųjų gyvūnų gyvenamosios aplinkos sąlygas, taikyti medžiojamųjų 
gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones; 

4.2. mokslo ir mokymo medžioklės plotuose vykdyti bendrus gyvūnijos ir augalijos mokslo 
tiriamuosius darbus su Lietuvos ir kitų šalių mokslininkais bei specialistais; 

4.3. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2010, Nr. 110-
5652) nustatyta tvarka disponuoti mokslo ir mokymo medžioklės plotuose įgyta medžioklės 
produkcija; 

4.4. mokslo ir mokymo medžioklės plotuose taikyti gyvūnų apsaugos, gausinimo ir gyvūnų 
daromos žalos prevencijos priemones; 

4.5. įrengti informacinius - pažintinius takus ir bokštelius gyvūnų stebėjimui; 
4.6. organizuoti mokomąsias medžiokles, seminarus, konferencijas ir įgyvendinti kitas 

visuomenės švietimo medžioklės klausimais priemones; 
4.7. teikti mokslo ir mokymo medžioklės plotams rengiamiems medžioklėtvarkos, 

miškotvarkos bei žemėtvarkos (vandentvarkos) projektams pastabas ir pasiūlymus. 
5. Mokslo ir mokymo medžioklės plotų naudotojai privalo: 
5.1. tausoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius; 
5.2. kasmet iki balandžio 1 d. kiekvienam mokslui ir mokymui skirtam medžioklės plotų 

vienetui parengti ir, suderinus su Aplinkos ministerija, patvirtinti metinę Tvarkymo, mokslinio 
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tyrimo ir mokymo šiuose plotuose programą. Šioje programoje nurodomi planuojami atlikti mokslo 
tiriamieji darbai, numatomos įgyvendinti mokymo ir visuomenės švietimo priemonės (iš jų - 
mokomųjų medžioklių skaičius, nurodant medžioklės būdą) kiti šių medžioklės plotų tvarkymo 
darbai; 

5.3. kasmet mokslo ir mokymo medžioklės plotuose vykdyti laukinės gyvūnijos, jos 
gyvenamosios aplinkos ir medžioklės mokslinius tyrimus, atlikti medžiojamųjų ir kitų rūšių gyvūnų 
apskaitas bei įvertinti šių gyvūnų populiacijų būklę; 

5.4. užtikrinti mokslo ir mokymo medžioklės plotuose gyvenančių retų ir saugomų rūšių 
gyvūnų išsaugojimą bei medžiojamųjų gyvūnų optimalią populiacijų būklę; 

5.5. kasmet iki balandžio 1 d. pateikti Aplinkos ministerijai ataskaitą apie mokslo ir mokymo 
medžioklės plotų Tvarkymo, mokslinio tyrimo ir mokymo šiuose plotuose programos 
įgyvendinimą, taikytas gyvūnijos apsaugos ir naudojimo bei gausos reguliavimo priemones, 
paskelbtas mokslo publikacijas apie atliktus tyrimus. Apsvarstyta ataskaita skelbiama mokslo ir 
mokymo medžioklės plotų naudotojo interneto svetainėje; 

5.6. teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą miškams ir 
žemės ūkio pasėliams; 

5.7. kas ketvirtį skelbti mokslo ir mokymo medžioklės plotų naudotojo interneto svetainėje 
medžioklių rezultatus; 

5.8. vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas. 
 

III. MOKSLO IR MOKYMO MEDŽIOKLĖS PLOTŲ TVARKYMAS IR NAUDOJIMAS 
 

6. Mokslo ir mokymo medžioklės plotus tvarko šių plotų naudotojai. Tvarkydami mokslo ir 
mokymo medžioklės plotus, jų naudotojai: 

6.1. privalo laikytis Lietuvos Respublikos Medžioklės įstatyme, Medžioklės Lietuvos 
Respublikos teritorijoje taisyklėse bei šiame Apraše nustatytų reikalavimų; 

6.2. mokslui ir mokymui skirtuose medžioklės plotuose teisės aktų nustatyta tvarka 
reguliuoja medžiojamųjų gyvūnų gausumą. Gausumo reguliavimo darbus atlieka mokslo ir mokymo 
įstaigos, kuri naudoja šiuos medžioklės plotus, darbuotojai, doktorantai, magistrantai ir studentai, 
(taip pat užsienio šalių studentai, studijuojantys pagal mainų programas). Asmenų, galinčių vykdyti 
medžiojamųjų gyvūnų gausumo reguliavimo darbus, sąrašą, nurodant mokslo ar mokymo įstaigoje 
užimamas pareigas, tvirtina įstaigos vadovas. Šis sąrašas per 5 dienas nuo patvirtinimo ar pakeitimo 
turi būti pateiktas Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, išdavusiam 
leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius ir paskelbtas mokslo ir mokymo medžioklės plotų 
naudotojo interneto svetainėje. Organizuojant mokomąsias medžiokles varant arba tykojant, skirtas 
studentų arba siekiančių tapti medžiotojais mokymui, mokslo ir mokymo medžioklės plotų 
naudotojai gali kviesti kitų biologinio profilio Lietuvos ir užsienio šalių mokslo ir mokymo įstaigų 
darbuotojus, doktorantus, magistrantus ir studentus. Asmenų, kviečiamų dalyvauti mokomosiose 
medžioklėse varant ar tykojant sąrašai, nurodant jų užimamas pareigas, suderinami su Aplinkos 
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu, išdavusiu leidimą naudoti medžiojamųjų 
gyvūnų išteklius, tvirtinami įstaigos vadovo ir per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo ar pakeitimo, bet 
ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki mokomosios medžioklės pradžios paskelbiami įstaigos interneto 
svetainėje. Medžioklės vadovu gali būti tik tos įstaigos darbuotojas ar čia besimokantis asmuo; 

6.3. riboja medžioklių varant skaičių. Rekomenduojami pagrindiniai medžioklės būdai – 
tykojimas viso sezono metu, tylusis varymas, medžioklė su medžiokliniais šunimis (ypač 
kraujasekiais); 

6.4. vykdo atrankinę elninių žvėrių medžioklę, laikantis Elninių žvėrių atrankinės medžioklės 
nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124 (Žin., 2002 Nr. 32-
1221), reikalavimų; 
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6.5. organizuoja šernų gausos reguliavimą šiuose medžioklės plotuose taip, kad būtų išvengta 
šernų daromos žalos žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ir 
naudotojams. Rekomenduojamas šernų medžiojimo būdas – tykojimas. Tykojant šernų, jų 
viliojimui skirtose vietose pašarų kiekis negali būti didesnis kaip 20 kg; 

6.6. taiko efektyviausius plėšrūnų gausumo reguliavimo būdus. Lapių, mangutų, kiaunių, 
kanadinių audinių medžioklei rekomenduojama naudoti gaudyklių ir spąstų sistemas, taip pat 
tykojimą prie masalų; 

6.7. reguliuodami bebrų gausą neperspektyviose bebravietėse, medžioja juos ne tik tykojant, 
bet ir su urviniais šunimis bei selektyviaisiais spąstais; 

6.8. papildomą medžiojamųjų gyvūnų šėrimą vykdo tik esant nepalankioms gyvūnams 
meteorologinėms sąlygoms, bet ne ilgiau kaip nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 1 d.; 

6.9. reguliuoja smulkiųjų medžiojamųjų gyvūnų bei paukščių populiacijų gausumą tik 
vykdydami specialias mokslo tiriamąsias programas; 

6.10. mokslo ir mokymo medžioklės plotuose vykdo gyvūnų gausinimo bei mokslines gyvūnų 
tyrimo programas. 

 
IV. ATSAKOMYBĖ 

 
7. Už nustatytos tvarkos pažeidimus mokslo ir mokymo medžioklės plotų naudotojai atsako 

teisės aktų nustatyta tvarka.  
Šių plotų naudojimo ir tvarkymo kontrolę vykdo Aplinkos ministerijos regionų aplinkos 

apsaugos departamentai. 
Mokslo ir mokymo medžioklės plotų naudotojui, nevykdančiam Tvarkos apraše numatytų 

reikalavimų, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaikintas Leidimas naudoti medžiojamųjų 
gyvūnų išteklius. 

___________________ 
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